
O que é o IMDH?

O Instituto Memória e Direitos Humanos (IMDH), oficialmente criado na UFSC em 02 de 
março de 2020, tem como finalidades organizar uma Memória sobre Direitos Humanos em Santa 
Catarina e no Brasil, disponibilizar seu conteúdo através de atividades de ensino, pesquisa e 
extensão e recolher informações sobre violações de Direitos Humanos e contribuir para a proteção e
a promoção dos mesmos. Em  30 de junho de 2021,  um Acordo de Cooperação Técnica com 
vigência de cinco anos associou a UDESC às atividades do IMDH.

Como estão organizadas as atividades do IMDH?

O Instituto Memória e Direitos Humanos (IMDH) tem quatro Grupos de Trabalhos

 O GT-Acervo tem como objetivo organizar e disponibilizar um Acervo sobre Memória e 
Direitos Humanos construído a partir de documentos históricos que tratam de violações de 
Direitos Humanos em Santa Catarina e no Brasil, em particular aquelas ocorridas durante 
períodos ditatoriais ou relacionados à populações tais como indígenas e negras.

 O GT-Educação  organiza e realiza formações em direitos humanos para professores da 
rede básica de ensino de Santa Catarina, e também para outras áreas profissionais. Os temas 
prioritários de trabalho e discussão são memória e ditadura militar, violências, racismo, 
gênero, infância, migrações, diversidade linguística e cultural, meio-ambiente, entre outros.

 O GT-Observatório  tem como objetivo fomentar e desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão de caráter multidisciplinar a partir da observação de violações de Direitos 
Humanos, e contribuir para a proteção e a promoção dos mesmos. 

 O GT-Memória, Verdade e Justiça  tem como objetivo realizar ações de apoio aos Direitos
Humanos em particular “advocacy” e atuar na representação do IMDH em espaços 
institucionais e movimentos políticos que proponham a preservação e a construção da 
Memória sobre Direitos Humanos no Brasil. 

O IMDH está representado no Conselho Estadual de Direitos Humanos de Santa Catarina desde 
julho de 2021, na Cátedra Derechos Humanos da Associação de Universidades do Grupo de 
Montevideo (AUGM), e também faz parte da Coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça, 
Reparação e Democracia.
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Quais foram as principais atividades do IMDH desde 2020?

O IMDH organizou dois Encontros:

 Primeiro Encontro Memória e Direitos Humanos   - Violências de Estado no 
Passado e no Presente (25 e 26 de setembro de 2019).

 Segundo Encontro Memória e Direitos Humanos   - Direitos Humanos e 
Democracia: Lutas e Protagonistas - (07 e 08 de dezembro de 2022).

O IMDH organizou e realizou os seguintes cursos (ver Pl  aylist do curso no YouTube  ): 

 Curso de Formação em Memória e Direitos Humanos (em formato virtual) com 
certificado de 40h, para professores da rede de ensino básico de Santa Catarina e dos outros 
estados brasileiros, durante o segundo semestre de 2021.   

 Curso  de Formação em Direitos Humanos e Prevenção à Violência (em formato virtual)
voltado aos membros dos Núcleos de Prevenção à Violência das Coordenadorias Regionais 
de Educação da Secretária Estadual de Educação, durante o segundo semestre de 2022.

O IMDH organizou debates virtuais (ver Playlists   no YouTube  ):

 dois ciclos de debates virtuais intitulados Conversas sobre Direitos Humanos – ciclo 1 (6 
lives) e ciclo 2 (10 lives), de junho a dezembro de 2020.

  o ciclo de palestras e debates América Latina: pandemia, militarização e direitos 
humanos, (5 lives) com a participação de palestrantes de diversos países da América do Sul 
e Central no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021.

 o ciclo de debates virtuais (3 lives) intitulado Educação em Santa Catarina em tempos de 
pandemia, em abril de 2021. 

O IMDH participou dos seguintes movimentos nacionais:

 Caminhadas do Silêncio     organizadas pelo Movimento Vozes do Silêncio nos dias 31 de 
março e 01 de abril de 2020.

 Marcha Virtual pela Ciência   no dia 07 de maio de 2020  e Marcha pela Vida no dia 9 de 
junho  ambas organizadas pela SBPC.

O IMDH teve as seguintes iniciativas:
 Mapeamento das entidades da sociedade civil   que atuam com a defesa e promoção dos 

direitos humanos em Santa Catarina (sempre atualizado).

 criação da Rede do Direito à Saúde e à Vida! que publicou notícias sobre a pandemia nas 
suas redes sociais de 26 de março até 19 de junho de 2020.

 realização da Exposição Virtual “A UFSC e a Ditadura Militar: fatos e personagen  s  “, 
em cooperação com o Curso de Museologia da UFSC, a partir de julho de 2020. 
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